
Suurin sterilointikapasiteetti  

Pienimmät ulkomitat  

Kaksi kammiopituutta  

1 tai 2 -ovinen 

Sisältää vedenkäsittelylaitteiston 

Cliniclave 45 on ratkaisu sterilointitarpeisiin instrumenteille, tekstiileille ja muille terveyden-
huollon välineille, pakattuna tai avoimina. Lyhyet ohjelma-ajat mahdollistavat suurien väline-
määrien steriloimisen tehokkaasti. 

Cliniclave 45 



Helppo käyttöliittymä 
Suomenkielinen opastava kosketusnäyttö.   Uudet 
käyttäjät on nopea perehdyttää C45 käyttöön. Näy-
tön sileä pinta on helppo pitää puhtaana. 
 
Kapasiteetti C45/C45M 
• 35 / 70 kg pakattuja instrumentteja 
• 7 / 14 kg tekstiilejä 
 
Tehokas ja varma lopputulos 
Viisi sterilointiohjelmaa ja kaksi testiohjelmaa (B&D 
ja tyhijötesti). 

Ohjelma Ohjelmankesto 
ilman kuiv. 

Ohjelmankesto 
ilman kuiv. Kuivaus Pakkaus 

 Cliniclave 45(D) Cliniclave 45M(D) Cliniclave 45/45M(D) Pakkaus 

Yleisohjelma 134 °C     

Vajaa kuorma (3) 21—23 min 27—28 min 20—30 min  Monink.kääre 

Täysi kuorma (4) 35—40 min 48—50 min 20—30 min  Monink.kääre 

Tekstiilit (5) 26—28 min 35—36 min 20 min  Monink.kääre 

Pika-ohjelma B 134 °C     

Vajaa kuorma (3) 20—21 min 27—28 min ~11 min Yksink. pakkaus 

Pika-ohjelma S 134 °C     

Vajaa kuorma (3) ~17 min ~22 min ~7 min Avoimet 

Kumitavarat 121 °C     

Vajaa kuorma (3) ~36 min ~45 min ~20 min 
Monink.kääre 

Tekstiilit (5) 42– 45 min ~53 min ~20 min 

Prion-ohjelma 134 °C     

Vajaa kuorma (3) 36—38 min 42—43  min ~20 min  Yksink. pakkaus 

Täysi kuorma (4) 50—55 min 63—65 min ~30 min  Yksink. pakkaus 

Tekstiilit (5) ~41 min 50—51 min ~20 min  Yksink. pakkaus 

Vajaa kuorma (3) C45 ja C45D = 15 kg; C45M ja C45MD = 30 kg 
Täysi kuorma (4) C45 ja C45D = 35 kg; C45M ja C45MD = 70 kg 
Tekstiilit (5) C45 ja C45D = 7 kg; C45M ja C45MD = 14 kg 

Ominaisuudet 

• Markkinoiden suurin sterilointikapasiteetti      
markkinoiden pienimmillä ulkomitoilla 

• Saatavana kaksi kammiopituutta: 1 StU tai 2 StU 

• Valittavissa yksi- tai kaksiovisena 

• Kaikki yhdessä; oma höyrynkehitin, tehokas      
tyhjöpumppu ja EN285 mukainen vesilaitteisto 

• Pyörien avulla laitteen siirtäminen on helppoa 
mikä helpottaa huoltamista, pyörät on lukittavis-
sa. 

• Hiljainen laite ergonomiseen työympäristöön 

• Nopeat ohjelmat optimoidussa kammiossa 

• Pitkät huoltovälit. 

• Ergonominen käyttö 

• Suomenkielinen opastava värillinen kosketus-
näyttö 

• Monipuoliset dokumentointimahdollisuudet 

• Kokonaistaloudellisesti edullisin investointi 



Täyttö ja purkaus 

Laitteen kammiossa on kiskot, jonka päällä on steri-
lointikehikko. Tuotteet asetetaan suoraan koreissa 
kehikko johteille tai käytetään ergo-nomista las-
tausvaunua, jonka avulla valmiiksi lastattu steriloin-
tikehikko työnnetään kammioon.  

C45M mallissa sterilointikehikoita mahtuu  kaksi 
peräkkäin. 

 

Automaattinen turvaovi 

Cliniclave 45 on varustettu automaattisesti  sulkeu-
tuvalla turvaovella, jonka kätisyys on  valittavissa.  

Tekniset tiedot Cliniclave 45 Cliniclave 45M 

Kapasiteetti [kg] instrumentti/tekstiili 35/7 70/14 

Kammio [litraa] 105  200  

Kammiokoko [cm] Ø 44 x 72  Ø 44 x 134  

Ulkomitat (LxKxS) [cm] 65 x 160 x 91  65x 160 x 153  

Paino [kg] 230 310 

Sähköteho [3*380 V, 50 Hz ] 10,5 13,5 

Kaksoiskammiorakenne ja tehokas höyrynsyöttö. Syöttövesi on EN285 mukaista puhdasta, suola-vapaata       
DI-vettä.  Esi– ja lopputyhjiö tehokkaalla tyhjöpumpulla varmistaa steriloinnin ja tehokkaan kuivauksen. 

Dokumentointi 

• Kytkettävissä Ethernet verkkoon. 
• CF-kortti ja kortin lukija mahdollistaa tulosteiden siirron  PC:lle 

Cliniclave 45 oikeakätisenä. 
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Autoklaavin valinta 

• Steriloitavat tuotteet. Suurin steriloitava tuote. 

• Steriloinnin määrä, kerralla, päivässä. Ajatko 
usein vajaakuormalla? 

• Yksiovinen. Soveltuu useimpiin välinehuoltoihin. 
Mahdollistaa hygieenisen toiminnan  joustavasti 
pienellä henkilökunnalla.  

• Kaksiovinen. Suurempiin välinehuoltoihin, joissa 
saadaan purkupuolelle ylipaine ja tuotteita varas-
toidaan pitemmän aikaa välinehuollossa. Vaatii 
enemmän tilaa ja henkilökuntaa. 

• Autoklaaville varattu tila huolto huomioiden.  
Vesi- , viemäröinti- ja sähköliitännät 

• Käytön helppous myös satunnaisille käyttäjille. 

• Käytön ergonomisuus 

• Ohjelmien pituus 

• Laitteen tuottama ääni 

• Huollon saatavuus ja huoltovälit 

Automaattinen käynnistys 

Ajasta C45 käynnistämään esim. aamulla testiohjelma  automaattisesti. Säästyy tehokasta työaikaa. 

Automaattinen pysäytys 

Jätä viimeinen sterilointierä steriloitumaan työvuoron päättyessä. Ohjelma päättyy ja lasti on valmiina, kun 
palataan työpaikalle. 

Energian säästö 

Kun C45 ei ole pitempään aikaan käytössä, se siirtyy energian säätötilaan. Tämä lyhentää myös esilämmitys-
aikaa, kun laitetta käytetään seuraavan kerran.

Kaicon etäyhteyspääte 

KaiCon etäyhteyspääte on kytkettävissä toimittamiimme laittei-
siin. Näin varmistetaan huollon virtuaalinen läsnäolo ja yhteys 
laitteeseen reilaajassa.  

Epänormaalit tilanteet selvitettävissä heti ja huollon vasteajat ly-
henevät murto-osaan. 

• Minimoi tuotantokatkokset 

• Edistyksellinen tietoturva 

• Joustava ja skaalautuva järjestelmä 

• Luotettavasti kaikissa internetliittymissä 


